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Milí petrovičtí,

právě skončil první školní rok pro slouče-
nou Základní školu Praha-Petrovice (dří-
ve ZŠ Bellova a ZŠ Edisonova) pod ve-
dením ředitele Mgr. Petra Zemana a jeho 
dvou zástupkyň Mgr. Dany Němcové (pro  
1. stupeň) a PaedDr. Ivy Paloučkové (pro 
2. stupeň). Byl to školní rok ve znamení 
řady změn, zejména organizačních. Je 
společnou zásluhou vedení školy a všech 
zaměstnanců, že  tyto změny neměly žád-
ný negativní dopad na žáky a jejich výu-
ku. Myslím, že naše základní škola obstála  
i v konkurenci ostatních škol při přijíma-
cím řízení na gymnázia, protože se letos 
dostalo na gymnázium 26 % z celkového 
počtu dětí v pátých třídách, 29 % z cel-
kového počtu dětí v sedmé třídě, a 25 %  
z celkového počtu dětí v deváté třídě. Le-
tos nám také poprvé po několika letech 
neodcházejí petrovické děti po páté třídě 
na 2. stupeň do základních škol soused-
ních městských částí, ale pokračují na 
naší základní škole, a tak v září  nastoupí 
do 6. ročníku dvě třídy.  Pro příští školní 
rok má škola připraven nový výchovně 
vzdělávací program, který by měl přispět 
k dalšímu zkvalitnění výuky a rozšíření 
možností vzdělávání pro petrovické děti. 
Proto bych i na tomto místě chtěla ještě 
jednou poděkovat vedení základní ško-
ly i všem jejím zaměstnancům za práci 
v uplynulém školním roce a popřát jim 
co nejpříjemnější prožití léta a vydatný 
odpočinek. Dětem přeji hezké prázdniny 
se spoustou zajímavých zážitků a se vše-
mi se těším na shledání 1. září, kdy opět 
se vší vervou společně vykročíme vstříc 
novému školnímu roku v petrovické zá-
kladní škole.

JUDr. Olga Hromasová
starostka
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ZA PRAHU ČISTĚJŠÍ
Dnem 1. července 2008 vstupuje v platnost 
obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy o udržo-
vání čistoty na ulicích a jiných veřejných pro-
stranstvích. Tato vyhláška umožňuje strážní-
kům městské policie postihovat všechny, kteří 
znečištění přímo - neboli záměrně, či nepřímo 
- z nedbalosti - způsobí. Znečištěním se rozu-
mí zejména odhazování odpadků včetně nedo-
palků cigaret, žvýkaček nebo zbytků potravin. 
Pozor si budou muset dávat třeba i řidiči, kteří 
vyjíždějí ze staveniště, aby po jejich automo-
bilu nezůstalo na ulicích bláto z kol či odletu-
jící části nákladu. Za znečištění se považuje 
i odtok zbytku mycího prostředku, použitého 
při umývání karoserií nebo motorů doprav-
ních prostředků. Stejně tak na ulicích nebudou 
moci zůstávat posypy proti sněhu a náledí. Za 
nepořádek jsou považovány i reklamy, které 
nebudou na schválených místech. Znečištění 
veřejného prostranství a ulic se dopustí kaž-
dý, kdo způsobí, že se na tyto plochy dosta-
nou pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci, 
které znemožňují užívání těchto ploch pro 
účely, ke kterým jsou určené. Jedním z nej-
markantnějších případů největšího znečištění 
ulic a veřejného prostranství jsou bohužel stá-
le nezodpovědní chovatelé psů nebo lidé, kteří  
o psy pečují. Dosud nechávali své pejsky ven-
čit podle libosti kdekoliv, aniž by po nich je-

jich exkrementy uklidili. Podle vyhlášky však 
za svého psa zodpovídají a pokud jejich pes 
ulici nebo veřejné prostranství znečistí, jsou 
povinni neprodleně vše uklidit. Za znečištění 
se také pokládá i krmení zvířat na ulicích a 
veřejném prostranství. Přestupku se dopustíte 
i tím, když neuklidíte z ulice spadané listí ze 
stromů rostoucích ve Vaší zahradě.
Řadě lidí sice možná připadne tato vyhláška 
zbytečná, protože je samé ani nenapadne, že 
by mohli na veřejnosti odhodit papírky, ne-
dopalky cigaret nebo žvýkačku. Prostě tito 
občané chtějí žít a bydlet v hezkém prostředí 
a doma si také přeci v obýváku neodhodíme 
nedopalek na zem, do koberce nezašlapeme  
žvýkačku a v ložnici neodhodíme zbytky po-
travin. Jenomže pro řadu lidí  se jaksi odcho-
dem z domova vše mění. A proč neodhodit 
na zem nedopalek cigarety,  zmačkaný papír 
nebo lístek od autobusu  - vždyť on to zatím 
vždy někdo uklidil. Pravdou však je, že ten 
úklid musel někdo zaplatit, a to z prostředků 
určených  a využitelných mnohem smyslupl-
něji než na odstraňování odpadků po nezod-
povědných jedincích. A že by vynaložené pe-
níze bylo možné v rámci městské části využít 
jinak, to je jim zřejmě také jedno……. A tak 
schválením vyhlášky o udržování čistoty na 
ulicích a jiných veřejných prostranstvích bude 
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Rozmístění stojanů se sáčky na psí 
exkrementy na území městské části
Legenda:
• Stojany s mikrotenovými sáčky
• Stojany s papírovými sáčky
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mít Praha nástroj, kterým bude moci postih-
nout ty, kteří bezohledně znečišťují  prostředí 
nás všech.
Lidem, kteří předpis poruší, bude přímo na 
místě městskou policií uložena bloková poku-
ta až do výše 1 000 Kč. Těm, kteří na místě 

nezaplatí, bude možné v následném správním  
řízení uložit pokutu až do výše 30 000 korun. 
Pro Vaši lepší informovanost přinášíme znění 
vyhlášky a mapku s vyznačením umístění sto-
janů se zásobníky sáčků na psí exkrementy.
Přeji tedy všem hezké léto bez pokut a vě-

řím, že jich bude nutné do budoucna uložit 
co nejméně, protože všichni přece chceme žít 
v krásném prostředí. 

Vanda Krupičková
vedoucí Odboru občanskosprávního

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usnes-
lo dne 29. 5. 2008 vydat podle  § 44 odst. 3 
písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 

Účel vyhlášky
Účelem této vyhlášky je stanovení povinností  
k zajištění udržování čistoty na ulicích a ji-
ných veřejných prostranstvích.
 

Znečištění ulic a jiných veřejných  
prostranství

Znečišťováním ulic a jiných veřejných pro-
stranství se rozumí činnost, v jejímž důsledku 
se na ulice a jiná veřejná prostranství dostávají 
pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci, které 
jsou v rozporu s účelem užívání ulic a jiných 
veřejných prostranství. Znečištěním ulic ne-
bo jiných veřejných prostranství se pro účely 
této vyhlášky rozumí zejména:
a) odhozené odpadky včetně nedopalků ci-
garet, žvýkaček a zbytků potravin;
b) provozní kapalina, která unikla z do-
pravních prostředků při opravách a technic-
kých závadách, únik ropných látek při stáčení 
z mobilních cisteren do nádrží, dopravované 
závadné látky;
c)  roztok mycího prostředku, který odtekl 

při umývání karoserií nebo motorů do-
pravních prostředků;

d)  krmení pro zvířata,
e)  materiály, které unikly při přepravě, vy-

kládce, nakládce nebo při výjezdu vozidel 
ze stavenišť nebo nezpevněných ploch 
(např. zemina, bláto, prach, pevná paliva, 
stavební a jiné hmoty);

f)  posypové hmoty určené k zajištění sjízd-
nosti a schůdnosti ulic a jiných veřejných 
prostranství v době, kdy již neplní účel 
posypu, tj. po ukončení zimního období;

g)  výkaly, výměšky a odpadní vody; 
h)  odpad z údržby zeleně, spadané plody, 

listí a kůra;
i)  volně ložené sypké materiály, které mo-

hou být roznášeny větrem, vodou nebo ji-
ným způsobem a pro které není povoleno 
zvláštní užívání pozemní komunikace;

j)  plakáty, reklamy, nabídky, inzeráty, in-
formace, propagace a podobně (dále jen 
„plakáty“) umístěné mimo plochy k tomu 
určené;

k)  jakákoli jiná věc bez ohledu na její rozměr 

a původ, způsobilá narušit čistotu na uli-
cích a jiných veřejných prostranstvích.

 
Zajištění udržování čistoty na ulicích a 

jiných veřejných prostranstvích
(1)  Každý je povinen se chovat tak, aby:
 a)  nezpůsobil znečištění ulic nebo ji-

ných veřejných prostranství,
 b)  nebránil či neznemožnil udržování 

čistoty ulic nebo jiných veřejných 
prostranství.

(2)  Při znečištění ulice a jiného veřejného 
prostranství odstraní neprodleně znečiště-
ní jeho původce. 

(3)  V případě znečištění ulice nebo jiného 
veřejného prostranství výkaly zvířete od-
straní neprodleně toto znečištění osoba, 
která je vlastníkem nebo držitelem zvíře-
te nebo jiná osoba, která má zvíře v dané 
chvíli ve své péči. 

(4)   Provozovatel či pořadatel obchodní, spor-
tovní, kulturní a jiné podobné akce1[9]) 
je povinen zajistit sběrné nádoby pro od-
ložení odpadů účastníků akce a bezpro-
středně po ukončení akce zajistit úklid 
ulice nebo jiného veřejného prostranství, 
na kterém se akce konala, pokud došlo 
při akci k jeho znečištění, včetně zajiště-
ní využití nebo odstranění veškerého při 
akci vzniklého odpadu do zařízení k tomu 
určených. 

(5)  Dopravce Pražské integrované dopravy a 
vlastník označníku a přístřešku je povinen 
zajišťovat udržování čistoty na ulicích a ji-
ných veřejných prostranstvích, na kterých 
se nacházejí zastávky veřejné dopravy. 

(6)  Vlastník uličních stromořadí je povi-
nen zajišťovat pravidelný úklid nečistot 
v prostorech ochranných mříží a ohrádek  
okolo stromů. 

Plakáty
(1)  Vylepovat plakáty lze pouze na plochách 

k tomu určených a označených identifi-
kačními údaji vlastníka stavby nebo zaří-
zení pro vylepování plakátů. 

(2)  Vlastník stavby nebo zařízení pro pla-
káty je povinen zabezpečovat odstranění 
sejmutých, uvolněných nebo stržených 
plakátů.

Způsob provádění čištění ulic a jiných 
veřejných prostranství 

(1)  Uliční smetky ukládají oprávněné osoby 
do vlastních sběrných nádob nebo do pře-
pravních prostředků. 

(2)  Při čištění ulice a jiných veřejných pro-
stranství:

 a)  musí oprávněná osoba učinit přimě-
řená opatření proti vyvolané praš-
nosti,

 b)  nesmí oprávněná osoba narušit 
schůdnost a sjízdnost ulice,

 c)  nesmí oprávněná osoba smetat či 
shrnovat odpad a nečistoty do vo-
zovek, do kanalizačních vpustí, 
ochranných mříží okolo stromů, na 
okolní pozemky, do veřejné zeleně, 
do sklepních oken a větracích šachet, 
pod zaparkovaná vozidla, do silniční 
vegetace a do prostoru stanovišť na 
tříděný nebo směsný odpad.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  

1. července 2008.

MUDr. Pavel Bém v. r.
primátor hlavního města Prahy

Mgr. Rudolf Blažek v. r.
náměstek primátora hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích
(vyhláška o čistotě)

Dnes již se nemusí vyplatit, když se Váš pes  
charakteristicky nahrbí a Vy se tváříte jako, 
že nic…..

Podle nové vyhlášky Vás podobný „dárek“ 
zanechaný na pražském chodníku může 
přijít až na 30 000 Kč.
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byt včetně garážového stání
lokalita Edisonova

tel.: 241 732 142 paní Střeštíková | mobil makléř: 733 571 194
e-mail: kdbeta@kdbeta.cz

Prodej nových bytů v Petrovicích

možnost pronájmu nebytových prostor: www.nebytoveprostorypetrovice.cz
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA
 – POVINNÉ RUČENÍ
Nedávno přijatá novela zákona č. 168/1999 
Sb. o pojištění odpovědnosti z  provozu vo-
zidla (platná od 1. 6. 2008 ) přinesla z prak-
tického pohledu běžného řidiče významnou 
změnu.

Novela zcela ruší povinnost pojišťoven vydá-
vat doklad o pojištění, který byl řidič povinen 
předložit při registraci vozidla, nebo byl po 
řidiči požadován Policií ČR v rámci silniční 
kontroly. Nově bude každý řidič povinen mít 

u sebe už jen zelenou kartu. Ta bude zároveň 
sloužit i jako doklad pro registraci vozu.

Zelená karta je však platná pouze tehdy, je-li 
podepsaná pojistníkem vozidla! Drtivá vět-
šina řidičů ji podepsanou nemá. Policie ČR 
nepokládá toto opomenutí za banální a doklad 
neuznává za platný s tím, že pokuta za nepřed-
ložení platného dokladu o pojištění při silniční 
kontrole je podle novely od 1 500 do 3 000 Kč 
– v blokovém řízení do 1 500 Kč.

Nepozornost a nepřiměřená rychlost jsou příčinou stále poměrně vysokého počtu nehod 
i v místech s omezenou rychlostí. Po příjezdu policie a kontrole dokladů se k tomu může 
přidat i pokuta za neplatný doklad o pojištění odpovědnosti.

CESTOVNÍ 
DOKLADY

V oblasti cestovních dokla-
dů nastává změna.
Od 1. 3. 2008 se začínají 
opět zapisovat děti do ces-
tovních dokladů rodičů, ale 
pouze děti do 10 let. Se stá-
vajícími cestovními dokla-
dy, kde jsou již děti zapsány 
(zápis byl proveden do 31. 8. 
2006), mohou rodiče s dětmi 
nadále cestovat, i když je dí-
těti více jak 10 let, ale pouze 
do 15 let dítěte.

Upozorňujeme občany na 
konec platnosti OP bez stro-
jově čitelných údajů, vyda-
ných do konce roku 2003. 
Platnost těchto dokladů kon-
čí 31. 12. 2008.

OBČANSKÉ PRŮKAZY

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, A. S.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské 
plynárenské, a. s., zaparkovaném na parkovišti na rohu ulice Morseova a Bellova (u Policie ČR). 

Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinnou společností Prometheus, energetické služby s. r. o. 
a Úřadem MČ Praha - Petrovice nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní 
kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s. mohou vy-
řídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :
zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 
převzetí reklamace
výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých 
obcí a částí Prahy. 

Bližší informace na tel. číslech:
267 175 174 a 267 175 202. 

Termíny přistavení :

 dne 17. 07. 08 od 12.30  do 15.00 hod.
 dne 14. 08. 08 od 9.00  do 11.30 hod.
 dne 11. 09. 08 od 12.30  do 15.00 hod.
 dne 9. 10. 08 od 9.00  do 11.30 hod.
 dne 6. 11. 08 od 12.30  do 15.00 hod.
 dne 4. 12. 08 od 9.00  do 11.30 hod.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V souladu s Programovým prohlášením Rady 
hlavního města Prahy pro volební období 
2006–2010 se hledají nové způsoby, jak zvy-
šovat čistotu na pozemních komunikacích 
a veřejných prostranstvích na území hlavního 
města. Jednou z priorit je umístění sběrných 
nádob mimo pozemní komunikace a veřejná 
prostranství tak, aby nepovolané osoby ne-
mohly manipulovat s obsahem sběrných ná-
dob, nedocházelo k odkládání odpadů v okolí 
sběrné nádoby a k poškozování sběrných ná-
dob. Dalším významným důvodem pro umís-
tění sběrných nádob do objektu vlastníka jsou 
nepříznivé povětrnostní klimatické podmínky, 
jako byla např. vichřice EMMA, při které ně-
které sběrné nádoby neumístěné v objektech 
poškodily zaparkovaná auta. 

Pro zacházení s odpadem platí na území Prahy 
následující legislativa a starají se o ně násle-
dující společnosti. 

Vlastník objektu (fyzická osoba, právnická 
osoba – bytová družstva, společenství vlast-
níků) má povinnost umístit sběrnou nádobu 
v souladu s ustanovením § 6 písm. b) obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Pra-
hy, kterou se stanoví systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů vznikajících na 
území hlavního města Prahy a systém naklá-
dání se stavebním odpadem (vyhláška o od-
padech), do domovního vybavení v souladu 
se zvláštními předpisy (Čl. 50 odst. 3 a 4 
vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obec-
ných technických požadavcích na výstavbu 
v hlavním městě Praze, zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů).

Na území hl. m. Prahy zajišťují svoz komu-
nálního odpadu svozové společnosti zapojené 
do systému města - Pražské služby, a. s., IPO-
DEC – Čisté město, a. s., AVE CZ odpadové 
hospodářství, s. r. o., KOMWAG, podnik čis-
toty a údržby města, a. s.

Svoz směsného komunálního  
odpadu od živnostníků a pod-
nikatelů zajišťují mimo jiné 
společnosti A.S.A., spol. s r. o., 
MIKAPA plus, s. r. o., REMON-
DIS, spol. s r. o., ASP služby, 
spol. s r. o., VAN GANSEWIN-
KEL, a. s., České sběrné surovi-
ny, a. s., RUMPOLD s. r. o. 

Žádná svozová společnost nemá 
tzv. výjimku s umístěním sběr-
ných nádob na směsný komu-
nální odpad mimo domovní vy-
bavení.

V současné době proto některé 
svozové společnosti vyzvaly 
živnostníky a podnikatele, je-
jichž sběrné nádoby jsou umís-
těny na pozemní komunikaci 
nebo na veřejném prostranství 
na území Prahy bez písemného 
povolení silničního správního 
úřadu ÚMČ Praha 1–22 (dále 
jen „úřad“), aby sběrné nádoby 
umístili, stejně jako vlastník ob-
jektu, do domovního vybavení nebo kontejne-

rových stání. Pokud nemají povolení úřadu, 
porušují ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Po-
rušením zákona je spáchán přestupek (fyzická 
osoba) nebo správní delikt (právnická osoba), 
protože užívají v rozporu s ustanovením § 25 
odst. 1 silnici nebo místní komunikaci jiným 
než obvyklým způsobem nebo k jiným úče-
lům, než pro které jsou určeny, anebo nedodr-
ží podmínky stanovené v povolení zvláštního 
užívání (§ 25 odst.2 zákona). Za tato porušení 
může být úřadem uložena pokuta.

Žádáme Vás, vážení živnostníci, podnika-
telé a vlastníci objektů, o okamžité zjednání 

nápravy tím, že sběrná nádoba (tj. kontejner, 
popelnice) bude odstraněna z chodníků a ulic 
na území hl. m. Prahy v souladu s platnou le-
gislativou.

Odbor ochrany prostředí
 Magistrát hlavního města Prahy

POPELNICE A KONTEJNERY V ULICÍCH MĚSTA MAJÍ ODZVONĚNO!

Zákon zřejmě způsobí obtíže i hlavnímu 
městu Praze, když bude muset vyřešit umís-
tění pro kontejnery na separovaný odpad. 
Nedostatečný svoz totiž často způsobuje ne-
malé problémy v jejich okolí.

Majitelé domů mají mnohdy poddimenzo-
vané sběrné nádoby na komunální odpad. 
Odpadky se pak kupí kolem kontejnerů 
a stávají se zdrojem potravy a zájmu potka-
nů nebo toulavých psů.

Sběrný vůz odjíždí od kontejnerového stání 
a posádku ani v nejmenším nezajímá od-
pad uložený mimo sběrnou nádobu. Pokud 
budou tyto kontejnery na Vašem pozem-
ku a pod uzavřením, nemuselo by k těmto  
situacím docházet.

Přistavování velkoobjemových kontejnerů 
v období

červenec – prosinec 2008

STANOVIŠTĚ DEN
č. 1 ulice Rezlerova – parkoviště naproti čp. 307 9. 7.
č. 5 ulice Edisonova – slepá část u kostela 9. 7.
č. 2 ulice Lessnerova – parkoviště u ul. Ohmova 23. 7.
č. 7 ulice Euklidova – hráz u rybníčka 23. 7.
č. 3 ulice Frostova – parkoviště u trafostanice 6. 8.
č. 4 ulice Morseova – parkoviště u ul. Bellova 6. 8.
č. 5 ulice Edisonova – slepá část u kostela 20. 8.
č. 6 ulice Dieselova – v horní části u trafostanice 20. 8.
č. 1 ulice Rezlerova – parkoviště naproti čp. 307 3. 9.
č. 7 ulice Euklidova – hráz u rybníčka 3. 9.
č. 2 ulice Lessnerova – parkoviště u ul. Ohmova 17. 9.
č. 3 ulice Frostova – parkoviště u trafostanice 17. 9.
č. 4 ulice Morseova – parkoviště u ul. Bellova 8. 10.
č. 6 ulice Dieselova - v horní části u trafostanice 8. 10.
č. 1 ulice Rezlerova – parkoviště naproti  čp. 307 22. 10.
č. 5 ulice Edisonova – slepá část u kostela 22. 10.
č. 2 ulice Lessnerova – parkoviště u ul. Ohmova 5. 11.
č. 7 ulice Euklidova – hráz u rybníčka 5. 11.
č. 3 ulice Frostova – parkoviště u trafostanice 19. 11.
č. 4 ulice Morseova – parkoviště u ul. Bellova 19. 11.
č. 5 ulice Edisonova – slepá část u kostela 3. 12.
č. 6 ulice Dieselova – v horní části u trafostanice 3. 12.
č. 1 ulice Rezlerova – parkoviště naproti čp. 307 17. 12.
č. 7 ulice Euklidova – hráz u rybníčka 17. 12.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pomalu si začínáme zvykat na to, že z ko-
munálního odpadu lze vyseparovat ledacos. 
K papíru, plastu, sklu, bateriím, nebezpečné-
mu odpadu, lékům, kartónovým obalům od 
nápojů a elektrospotřebičům přibývá další ko-
modita – bioodpad. Tuto službu určitě přivítají 
především majitelé rodinných domků s větší-
mi zahradami, kterým v době vegetace nemo-
hou postačovat jejich nádoby na domovní 
odpad a ukládání produktů z údržby zahrady 
se stává problémem. Kompost v rohu zahrady 
se totiž již ve většině případů stal anachro-
nismem. Navíc získává separace bioodpadu 
oporu i v zákoně, kdy se projednává novela 
zákona o odpadech, která uloží povinnost tří-
dit bioodpad – nejprve (od roku 2010) formou 
svozu do sběrných dvorů a od 1. 1. 2013 ce-
loplošně. Tlak na separaci bioodpadu nebude 
jen legislativní, ale i ekonomický. Poplatky za 

ukládání odpadu na skládkách i jeho spalování 
neustále rostou a v roce 2013 mají být proti 
dnešku vyšší o 1 100 Kč za tunu při skládko-
vání a o 300 Kč za tunu při spalování. Kdo 
chce ušetřit, nemusí čekat čtyři roky. Pražské 
služby nabízejí již dnes možnost pronájmu 
nádob na bioodpad s tím, že jeho svoz bude 
levnější než svoz komunálního odpadu. Pro 
shromaždování tohoto odpadu nabízí podnik 
speciální nádoby – kompostejnery o objemu 
120 a 240 litrů. Objednat si ho lze třeba se 
sousedem „na půl“, objednat by si ho měla 
i bytová družstva, která si svépomocí zajišťují 
údržbu zeleně. Kompostejner díky své spe-
ciální konstrukci umožní provětrávání odpa-
du, snížení jeho objemu, zabraňuje přilepení 
odpadu na stěny nádoby a unikání zápachu. 
Separace se řídí poměrně přísnými – někdy 
i hůře pochopitelnými pravidly. Nať a slupky 

ze zeleniny a brambor do kompostejneru patří 
– uvařená brambora nebo kůrka chleba již ne.
Pražské služby jsou nuceny z ekonomických 
důvodů zahájit svoz bioodpadu až při 50ti 
zájemcích z městské části. Prvotní informa-
ce (jméno a příjmení – případně název firmy, 
adresa nebo sídlo firmy, adresa stanoviště ná-
doby, telefon/e-mail a velikost nádoby – 120 
nebo 240 l – případně jejich počet) o zájem-
cích bude shromažďovat Úřad městské části – 
Ing. Vaculíková na Odboru správy majetku. Po 
dosažení potřebného počtu bude tento seznam 
předán Pražským službám k uzavření smluv. 
Potřebné údaje zasílejte buď e-mailem na  
vaculikova@prahapetrovice.cz nebo tele-
fonicky (274 860 731) případně i při osobní 
návštěvě na Úřadě městské části. 
(Po a St 8–18, Út a Čt 8–15, Pá 8–14).
  PeŘí

PRAŽSKÉ SLUŽBY ZLEPŠUJÍ SVÉ SLUŽBY
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ŠKOLY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA SOUKROMÉM GYMNÁZIU ALTIS 
V PETROVICÍCH

V souladu s dlouhodobými plány rozvoje gymnaziálního vzdělávání v Praze-Petrovicích vyhlašu-
jeme pro zájemce o studium 5 stipendijních míst do 1. ročníku osmiletého gymnázia, ve školním 

roce 2008/2009 s místem výuky v pobočce Petrovice, ZŠ Dopplerova.

Podmínky pro žadatele programu ALTIS BENEFIT 2008

 1. Žadatel musí mít trvalý pobyt v MČ Petrovice včetně zákonného zástupce.
 2. Žadatel musí splnit kritéria přijímacího řízení vyhlášená pro další kola přijímacího řízení.
 3.  V případě více úspěšných žadatelů rozhoduje ředitelka gymnázia, která si může vyžádat 

i doporučení příslušné komise MČ Petroviče zabývající se školstvím a mládeží, případně 
komise v oblasti věcí sociálních.

 4.  Stipendium je vyhlášeno na dobu studia v nižším stupni víceletého gymnázia, tj. prima až 
kvarta, a přijatý uchazeč musí po celou dobu vykazovat lepší než průměrné výsledky ve 
třídě, kterou na gymnáziu navštěvuje.

 5. Zákonný zástupce uzavře smlouvu o studiu.
 6.  Na poskytnutí stipendia není právní nárok a v případě porušení smlouvy je možné stipendi-

um odejmout nebo snížit. Stipendium je uděleno až do výše 100 % školného.
 7. Rozhodování o udělení či neudělení stipendia není správním řízením ředitelky školy.
 8.  Žádost zákonného zástupce je nutné podat na adresu Soukromé gymnázium ALTIS s. r. o., 

K Libuši 57, 148 00 Praha 4-Kunratice v termínu do 30. 6. 2008.
 9.  Tento stipendijní program je určen pro nadané žáky v rodinách, kde není možné platit škol-

né v plné výši. 
 10. Bližší informace získáte na vedeni@altis.cz, tel/fax 244 912 007, p. Fišer.

JUDr. Ing. Jaroslav Fišer
ředitel společnosti, jednatel

Dnes ještě nevíme, kdo ze současných prvňáčků projde sítem přijímacího řízení a  stane se studentem prestižního gymnázia Altis 
- nicméně děti z Petrovic budou mít určité výhody. Jednou z nich bude i program ALTIS BENEFIT.
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Konec školního roku se blíží, prázdniny jsou na dohled a počasí nám již dává vědět, že se blíží léto. Začátek června je vždy spojen s oslavou Dne 
dětí. K této příležitosti DDM – Dům UM Prahy 10 tradičně pořádá akci Den dětí na kolečkách ve spolupráci s Komisí vzdělávání a výchovy 
RMČ Praha-Petrovice, TJ Sokolem Petrovice a ZŠ Praha-Petrovice.

Letos proběhl dne 29. 5. ve znamení Dětské olympiády na hřišti ZŠ Praha-Petrovice. Olympijské klání jsme zahájili zapálením ohně, slibem 
o soutěžení v duchu fair play a společnou hrou barev s padákem. Po zahájení děti soutěžily v pěti disciplínách, které nesly symboliku olym-
pijských sportů – např. jízda na koni, fotbal – střelba na bránu, nošení a trefa míčkem na cíl s ping pongovou pálkou, šerm – trefa do terče 
aj. Za splnění děti získávaly korálky v barvě olympijských kruhů a sladkou odměnu. Tradičně probíhal i závod koloběžek, tříkolek a in-line 
bruslí, tentokrát ve sprintu.

Děti závodily ve čtveřicích, vítězové získali medaile a každý závodník si odnesl drobnost za účast. Ve volných chvílích byl dětem k dispozici ská-
kací hrad, kde se dostatečně vyřádily. Den dětí – Dětskou olympiádu ukončil blok vystoupení taneční skupiny Calipso a mažoretek TJ Sokolu  
Petrovice, který byl pěknou tečkou za naším odpolednem.

Děkujeme všem spolupořadatelům, dětem z kroužků Domu UM za pomoc, účinkujícím za pěkné zpestření programu a všem dětem a rodičům 
za přízeň a pěknou atmosféru celého odpoledne.
Všem dětem, rodičům a kamarádům přejeme pěkné léto, pohodové prázdniny, hodně sluníčka na dětských táborech a dovolených a v září se 
těšíme na všechny, kteří si rádi hrají, soutěží a užívají si s dobrou náladou, na dalších akcích pořádaných Domem UM, ve spolupráci s Komisí 
vzdělávání a výchovy RMČ, TJ Sokol Petrovice a ZŠ Praha-Petrovice.
Přehled táborů, akcí a nabídku kroužků najdete na našem webu www.dumum.cz Pracovníci Domu UM

DEN PETROVICKÝCH DĚTÍ
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

DĚTSKÝ DEN NA HŘIŠTI RUGBY KLUBU PETROVICE
Téměř celý školní rok docházeli do hodin tělocviku chlapců na ZŠ Praha-Petrovice hráči extraligovéno ragbyového mužstva. Tak se v šesté až 
deváté třídě  jednou za dva týdny vyměnily kulaté míče za šišaté a kluci se seznamovali se sportem, který má v Petrovicích dobrý zvuk.

Vyvrcholením celoročního snažení byl historicky první turnaj tříd, který se v pátek 30. května odehrál v Zeleném údolí (hřiště u Botiče). S pomocí 
petrovických hráčů a hráček, za účasti učitelů tělocviku, třídních učitelů a dívek z jednotlivých tříd a za nádherného počasí se bylo opravdu na co 
dívat. Kluci a jedna dívka vytvořili čtyři družstva a sehráli utkání v bezdotykovém ragby, tedy bez tvrdých herních prvků. Vyrovnané boje s řadou 
pěkných akcí nakonec vyhráli kluci z devítky a následováni ostatními se podělili o čtyři polárkové dorty, které byly v horkém dopoledni příjemnou 
a zaslouženou odměnou.

Děvčata, která pilně podporovala své favority, se mohla odreagovat v soutěži ve střelbě vzduchovkou nebo v běhu na chůdách, pod pečlivým 
dozorem tělocvikářů. Na přání všech se nakonec sehrála utkání vybraných hráčů i v opravdovém ragby a družstva posílená petrovickými 
předvedla nečekaně dobrý a odhodlaný výkon. Klání navštívili také ředitel školy pan Mgr. Zeman a místostarosta Petrovic pan Ing. Říha, který 
navíc neúnavně tiskl spoušť svého fotoaparátu.

Věřím, že páteční dopoledne nebylo posledním setkáním žáků a učitelů ZŠ Praha-Petrovice s petrovickými ragbysty. Věřím, že někteří kluci 
a možná i děvčata naleznou cestu do Zeleného údolí i mimo školní docházku a posílí naše žákovská družstva. „Hrajem ragby a co více, hraje-
me za Petrovice !“ Taková je část našeho vítězného pokřiku. Přijďte si s námi zahrát, přijďte si s námi zakřičet. Nakonec chci poděkovat všem, 
kteří se o pěkné společné dopoledne zasloužili. 

Jaroslav Kratochvíl, Rugby klub Petrovice
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KULTURA

Již popáté připravila kulturní komise 
RMČ ve spolupráci se Základní umě-
leckou školou Praha – Hostivař soubor 
koncertů pro petrovické hudební jaro.

Letošní úvodní koncert se uskutečnil  
14. května v sále střední polygrafické školy, 
ve kterém se představily: Smyčcový a flét-
nový soubor – pod vedením J. Auředníkové. 
V jeho vystoupení zazněly skladby S. Ma-
cha, a W.A. Mozarta.Velice pěkně vyznělo 
provedení Menuetu a Duetino z opery Únos 
ze Serailu.
Starší přípravný sbor – pod vedením J. Va-
lentové s klavírním doprovodem D. Jakubco-
vé. Děti zazpívaly písně J. Vičaře, P. Ebena 
a lidové písně. Zvlášť mile působila píseň 
Ukolébavka pro dcerku Petra Ebena.
Petr Venzara – ve hře na křídlovku s klavír-
ním doprovodem S. Galina s velikou jistotou 
zahrál Sonatu Pietra Baldassariho.
Koncertní sbor – opět pod vedením L. Va-
lentové a s klavírním doprovodem D. Ja-
kubcové. V jeho podání jsme uslyšeli písně  
J. Hurníka např. Variace na myší téma, čes-
kou lidovou píseň Plzeňská věž aj.
Hostivařský komorní orchestr – pod vedením 
P. Louženského se sólistou na violoncello 
K. Žvakem. V jejich podání zazněla skladba  
J. Haydna Koncert pro violoncello a orchestr 
č. 1-C dur. Kvalitní provedení celého orches-
tru včetně vynikajícího výkonu K. Žvaka 
odměnil zcela zaplněný sál dlouhodobým 
potleskem.
Celý program svojí úrovní znamenal velice 
důstojné zahájení koncertního cyklu a silný 
hudební zážitek pro všechny zúčastněné.

Druhým pořadem tohoto jubilejního ročníku 
se stalo vystoupení hudební skupiny Musica 
Dolce Vita, tvořené známými špičkovými 
sólistkami Danielou Demuthovou – mezzo-
soprán, Žofií Vokálkovou – flétna a Zbyňkou 
Šolcovou – harfa.

Koncert se uskutečnil v neděli 25. května 
v kostele sv. Jakuba Staršího. Doposud jsme 
koncerty v neděli nepořádali. Toto byl expe-
riment, a tak jsme s napětím očekávali, jaká 
bude návštěva. Naše obavy se neuskutečnily 
a všichni, kteří dali přednost koncertu před 
jiným domácím programem, byli odměněni 
vynikajícími výkony všech členek souboru.
Soubor se věnuje interpretaci skladeb pro flét-
nu a harfu ve všech stylových obdobích a ve 
spojení s písněmi a áriemi pro mezzosoprán 
presentuje širokou škálu tematických koncer-
tů. V programu zazněly skladby J. S. Bacha, 
G. F. Händela, A. Vivaldiho, G. P. Teleman-
na, H. Purcelliho a W. A. Mozarta. Prostředí 

bylo vynikající a skvělé výkony interpretek 
uvedených skladeb přispěly k hlubokému hu-
debnímu zážitku všech posluchačů.
Ve středu 4. června skončil pátý ročník Pet-
rovického jara, ve kterém se opět představil 
Hostivařský komorní orchestr ZUŠ Hostivař 
pod vedením Petra Louženského s vynika-
jícím provedení skladeb B. Brittena Senti-
mental Sarabande a B. Bartóka Rumunských 
tanců. Za svůj výkon byl orchestr odměněn 
spontánním potleskem.
V druhé části koncertu se představila mez-
zosopranistka Lucie Bártová. Za klavírní-
ho doprovodu Aleny Radové zazpívala árii 
Kleopatry z opery Julius César, árii Nori-
ny z opery Don Pascal a melodie skladeb  
G. Gershwina Summertime, The man I love 
a I got rhythm. Nádherným přednesem si zís-
kala obdiv všech přítomných.
V závěrečné části se představil padesátičlen-

ný Smyčcový orchestr ZUŠ Hostivař pod 
taktovkou J. Klause. Rovněž ve vynikajícím 
provedení zazněly skladby jako např. Sin-
fonieta, Forever and Ever, Only you a další. 
Toto provedení bylo vyvrcholením a závě-
rečnou důstojnou tečkou za letošním pátým 
ročníkem Petrovického jara. O tom svědčil 
bouřlivý potlesk zcela zaplněného sálu. Vě-
řím, že se můžeme těšit na další ročník, který 
se již uskuteční v novém prostředí kulturního 
sálu domu občanské vybavenosti. 

O. S.

PÁTÝ ROČNÍK PETROVICKÉHO JARA

Skupina Musica Dolce Vita při zkoušce 
– zatím ještě v liduprázdném kostele.
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KULTURA

Kulturní komise RMČ naší městské části 
připravila na sobotu 26. dubna další akci za 
poznáním a přírodními krásami. Předmětem 
zájmu byl tentokrát zámek Opočno a prohlíd-
ka Adršpašských skal. Zájemců bylo hodně, 
a tak se dva autobusy vydaly za slunečného 
časného rána na cestu.

První zmínky o Opočně, které zanechal 
kronikář Kosmas, sahají až k jedenáctému sto-
letí, kdy se zde, za vlády Slavníkovců, prav-
děpodobně nacházelo nějaké hradiště. První-
mi historicky doloženými vlastníky Opočna 
byli ve 14. stol. páni z Dobrušky. Opočno 
však měnilo vlastníky dosti často. Koncem 
14. stol. (1394) byl prokazatelným vlastníkem 
Půta starší z Častolovic. Krátce po r. 1400 
však Opočno koupil Jan Krušina z Lichten-
burka. V době husitských bojů byl hrad ob-
sazen Orebity. Po r. 1451 získal panství král 
Ladislav Pohrobek, který jej již r. 1455 zapsal 
Jiřímu z Poděbrad. Koncem 15. století koupil 
Opočno za 20 000 uherských florintů Miku-
láš ml. Trčka z Lípy. To zůstalo ve vlastnic-
tví jednoho z nejvýznamnějších českých rodů 
tehdejší doby celých 140 let.

Osudy Opočna a jeho majitelů byly také 
významně poznamenány českým stavovským 
povstáním a vůbec celou třicetiletou válkou. 
Pro rod Trčků z Lípy se stalo osudným jejich 
spojenectví s Waldsteinem. Veškerý jejich 
majetek byl zkonfiskován a Ferdinand II. dal 
Opočno r. 1635 do zástavy bratrům Rudolfovi 
a Jeronýmovi Colloredům z Waldsee. Ti jej  
r. 1636 do dědického vlastnictví získali kou-
pí. Opočenského panství se ujal Rudolf Josef, 
který získal vysoké státní funkce. Stal se vice-
kancléřem říše, byl povýšen do stavu říšských 

knížat. Za své zásluhy obdržel nejvyšší habs-
burské vyznamenání – Řád zlatého rouna.

Po jeho smrti pokračoval jeho nejstarší 
syn František, který se oženil s Marií Isabellou 
z Mansfeldu. R. 1738 císař Josef II. povolil 
spojení jmen obou rodů. A tak se od této doby 
setkáváme s jménem Colloredo-Mansfeld. Do 
života knížete a jeho synů výrazně zasáhly na-
poleonské války. V červnu r. 1813 se Opočno 
stalo místem důležitých diplomatických jedná-

ní protinapoleonské koalice. Na zámek osobně 
dorazil ruský car Alexandr, hrabě Metternich 
a pruský kancléř Hardenberg. Došlo i ke krát-
kému setkání mezi pruský králem Bedřichem 
Vilémem II. a carem Alexandrem.

Nejvýraznější změny a úpravy zámku se 
uskutečnily v letech 1903–1912. Události dvou 
světových válek a poválečné období dvacátého 
století zasáhly podstatně do vlastnických vzta-
hů.V roce 1942 byl majetek rodině zkonfisko-
ván. Po skončení války sice Colloredo-Mans-
feldové požádali o navrácení zámků, setkali se 
však s velkými potížemi. Zámek Opočno byl 
zařazen do soustavy státních hradů a zámků 
přístupných veřejnosti. Od r. 1967 je spravo-
ván Památkovým ústavem v Pardubicích. Po 
roce 1960 byla provedena postupná rekon-
strukce objektu. Po pádu komunismu vznesli 
potomci rodiny několik restitučních nároků.  
O navrácení Opočna se již mnoho let soudí 
paní Kristýna Celloredo-Mansfeldová. Do 
dnešních dnů není restituční nárok rodiny 
Colloredo-Mansfeld vyřešen, i když dle po-
sledního soudního rozhodnutí z letošního roku 
zůstává majetek ve vlastnictví českého státu.
K poznání toho bylo hodně včetně etnografic-

kých sbírek z Ameriky a Afriky. Po prohlídce 
se naše výprava plná zážitků vydala do Adr-
špašských skal potěšit se jejich krásou.

Vzhledem k velkému počtu účastníků 
byla naše výprava rozdělena na dvě skupiny, 
kterých se ujaly zkušené průvodkyně. Pěší, 
asi 3 km túra, začala u informačního centra. 
Hned zpočátku cesty jsme minuli mohutnou 
věž Džbán a dostali se k Homoli cukru, která 
je zajímavá tím, že ve spodní části je nejužší  

(3 m), v horní části měří 13 m a je 52 m vy-
soká. Gotickou branou mezi skalními masivy 
jsme přes Sloní náměstí došli až k věži Zub. 
Projížďku po jezírku v lodičkách jsme vzhle-
dem k časové tísni neabsolvovali, ale nene-
chali jsme si ujít nejznámější skalní útvar adr-
špašského skalního města – sousoší nazývané 
Milenci. Bylo opravdu na co se dívat a obdi-
vovat, co příroda svými živly dovede vytvo-
řit. Po dvouhodinové procházce unaveni, ale 
spokojeni, jsme se vydali na zpáteční cestu 
k domovu, abychom po jedenáctihodinovém 
putování vstoupili opět na petrovickou půdu. 
K hezkým zážitkům přispělo i pěkné počasí.

O. Semecký

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SENIORŮ NA ZÁMEK OPOČNO A ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY

Poznávací zájezd seniorů 28. srpna 2008.

U příležitosti stého výročí úmrtí známého 
českého mecenáše a vynikajícího architek-
ta Josefa Hlávky připravuje kulturní komi-
se RMČ pro seniory tematický zájezd na 
zámek LUŽANY, kde Hlávka žil. Podrob-
nosti zájezdu budou včas oznámeny .
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

 FONTÁNA SVÁTEK SOUSEDŮ

NEJLEPŠÍ ŽÁCI

Již potřetí se v uzavřené Lebeděvově ulici sešli sousedé, aby společně 
oslavili tento celoevropský svátek. Pokud jste slavili i jinde, pošlete 
nám fotografie.

Tradičně před koncem roku přivedl ředitel základní školy Mgr. Petr 
Zeman představit žáky, kteří v daném školním roce dosáhli nejlepších 
výsledků. Z rukou starostky městské části JUDr. Olgy Hromasové 
a předsedkyně Komise vzdělávání a výchovy RNDr. Vlasty Křížové 

převzali pamětní list a poukázku na nákup knih dle vlastního výběru. 
L. Kožíšková, K. Horáková, J. Janda, B. Dvořáková, K. Kroupová, K. 
Vogelová, M. Kučera, Ž. Hlochová, K. Chýlívá, D. Krejčířová, M. Zito-
vá, D. Dolanská, M. Tlustý, P. Kasal, M. Ludmilová a A. Šimůnková.

Počátkem května byl do „ostrého“ provozu spuštěn „vodní herní 
prvek“ neboli fontána na Dobré Vodě. Každý den od 10.00–21.30 
hod. – s polední pauzou od 12.00–14.00 hod. – bude sloužit pro hry 
a osvěžení dětí i rozpáleného vzduchu mezi panelovými domy.

Od 20.30–21.30 hod. se fontána stává romantickým místem hry světla 
a vody. Kromě toho byla nainstalována i dvě pítka pro letní osvěžení. 
Škoda jen, že musí být neustále opravována neboť slouží některým 
výtečníkům hlavně jako trenažér pro cvičení karate.

Děkujeme maminkám na lavičkách, že nejsou lhostejné k tomu, když 
se jejich děti snaží vhodit do vody ve fontáně cokoliv, co se dá prostr-
čit roštem a také za upozornění na případný vandalismus. Zároveň 
připomínáme, že voda ve fontáně není určena k pití.
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

MŠ Jakobiho pořádala koncem června v sále 
Střední polygrafické školy již šestý ročník 
Akademie. Bohatý program připravily učitel-
ky ve spolupráci s hudební tetičkou Jindřiš-
kou Auředníkovou. Na hudební nástroje děti 
doprovázela paní učitelka Říhová, pan učitel 
Petr Svoboda a pan Miroslav Pátek.
Předprázdninovou náladu v sále navozovaly 
kulisy lesa a venkovského dvorku se zvířátky. 
Jako první vystoupily nejmladší děti z odděle-
ní Hruštičky, které s učitelkou Hanou Machá-
tovou připravily pásmo „O zvířátkách“. Dále 
pokračovaly děti z Jahůdky s učitelkou Zdeň-
kou Veverkovou a zahrály pohádku „O mra-

vencích a jejich kamarádech“. K této příleži-
tosti jim jejich maminky připravily i krásné 
kostýmy. 
Následovaly děti z Jablíčka s „Malou jarní 
pohádkou“, a protože jsou již starší, kostýmy 
na vystoupení si vyrobily samy za pomoci 
učitelek Taťány Peřinové a Jany  Hasma-
nové. Jako dárek pro všechny přítomné pan 
učitel Svoboda připravil s dětmi z hudebního 
kroužku malý flétnový koncert. Pak už nastal 
slavnostní okamžik pro naše nejstarší děti 
- předškoláky z Třešniček, které po prázd-
ninách zasednou do školních lavic. Aby se 
samy představily, nejprve přednesly veršo-

vané pohádky Fr. Hrubína a zahrály několik 
pohádkových příběhů. Paní učitelky Ludmila 
Mackaničová a Petra Urbanová jim na památ-
ku na předškolní léta strávená v MŠ Jakobiho 
předaly trička s nápisem „Hurá do školy“. Na 
úplný závěr Akademie si všichni v sále včet-
ně rodičů a hostů zazpívali známou písničku 
od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Bylo 
to pěkné slavnostní odpoledne, na které nás 
přišel podpořit i místostarosta Petrovic pan  
Ing.Petr Říha. 

Jana Beránková 
ředitelka MŠ

AKADEMIE MATEŘSKÉ ŠKOLY – HURÁ DO ŠKOLY

AVIATICKÝ DEN

Komise zdravotní a protidrogová připravila pro děti z Petrovic, Horních Měcholup a Jižního Města na 14. května několik zajímavých zážitků. Největ-
ším z nich bylo určitě přistání policejního vrtulníku se záchranáři na ragbyovém hřišti v Petrovicích, dále ukázky bojových umění, kdy si kluci mohli 
i vyzkoušet jakou mají „ránu“. Když k tomu přičteme občerstvení a drobné dárky pro účastníky – jednalo se o příjemně strávené odpoledne.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Informací k citlivým tématům není ni-
kdy dost a z důvodů, abychom přede-
šli různým dohadům a fámám, bychom 
Vám jich chtěli přinášet maximum. 
Dlouhodobě nejcitlivějším tématem je 
bezpochyby stavba silničního okruhu 
kolem Prahy (dále jen SOKP). Stavba 
okruhu v úseku 511 Běchovice – dálnice 
D1 se nachází ve fázi zpracování doku-
mentace pro územní rozhodnutí, ve které 
se řeší vybraná trasa úseku po technické 
stránce. Tato trasa byla vybrána z něko-
lika navržených variant, pro kterou byla 
zpracována dokumentace EIA a vydáno 
stanovisko Ministerstva životního pro-
středí. Po vydání územního rozhodnutí 
bude pokračovat investorská příprava 
zajištěním dokumentace ke stavebnímu 
povolení a k zadání stavby.

Stavba bude napojena na stávající úsek 
Satalice – Běchovice (stavba 510) novou 
dopravně významnou mimoúrovňovou 
útvarovou křižovatkou Dubeč se Štěrbo-
holskou radiálou a novou přeložkou sil-
nice I/12 (Praha – Kolín). Silniční okruh 
prochází otevřenou krajinou mezi obcemi 
Královice, Netluky a Uhříněves poměrně 
vyrovnanou trasou. Následuje mimoúrov-
ňová křižovatka Uhříněves, kde dochází 
k mimoúrovňovému křížení silnice Ko-
loděje – Uhříněves. Ve výhledu se počítá 
s napojením této komunikace na silniční 
okruh společně s nově navrhovanou Hos-
tivařskou spojkou, která by měla sloužit 
jako obchvat Uhříněvse. Poté silniční 
okruh vjíždí do 584 m dlouhého tunelu 
Na Vysoké. Nad jeho jižním portálem je 
převedena železniční trať Benešov – Pra-
ha. Následuje 233 metrů dlouhá mostní 
estakáda, kterou již podruhé překračuje 
Říčanský potok. Dále pokračuje trasa 
jižním směrem a dostává se do prostoru 
mezi obce Lipany, Nupaky na jedné stra-
ně a Kuří na straně druhé. V tomto úseku 
je navržena poslední mimoúrovňová kři-
žovatka této stavby se silnicí Říčany – Li-
pany a nejdelší 585 m dlouhý most Kuří 
poblíž stejnojmenné obce. Úsek stavby 
končí před mimoúrovňovou křižovatkou 
s dálnicí D1. 
Pokud se chcete uvedeným úsekem okru-
hu alespoň virtuálně projet už dnes, stačí 
kliknout na http://www.okruhprahy.cz/in-
dex.php?t=gallery&n=wm-animace-31

Harmonogram přípravy stavby:
09/1999 -  schválen Územní plán (dále 

jen ÚPn) hl.m.Prahy - stavba 
511 nebyla v závazné části 
ÚPn

12/2000 -  zpracována dokumentace 
o hodnocení vlivu na ži-
votní prostředí dle zákona  
č. 244/1992 Sb.

06/2002 -  vypracován posudek doku-
mentace EIA

12/2002 -  MŽP vydalo „Stanovisko 
o hodnocení vlivů na životní 
prostředí“

10/2003 -  Magistrát HMP - Sekce Útvar 
rozvoje hl. m. Prahy (dále 
jen SÚRM) požádal o změnu 
ÚPn hl.m. Prahy o přeřazení 
ze směrného územního plánu 
do závazné části ÚPn. hl.m. 
Prahy z časového horizontu 
„po roce 2010“ do časového 
horizontu „do roku 2010“

 -  dokončena dokumentace pro 
územní rozhodnutí

11/2003 -  Rada hlavního města Prahy 
„Usnesením č. 1843“ souhla-
sí s pořízením změny

12/2006 -  podán návrh na vydání územ-
ního rozhodnutí (dále jen 
ÚR), následně ÚR přeruše-
no na základě připomínek  
MÚ Říčany, Kolovraty, Bě-
chovice a EKO Kuří

11/2007 -  zapracovány veškeré poža-
davky dotčených obcí a EKO 
Kuří

02/2008 -  zastaveno územní řízení

Územní rozhodnutí:
28. 12. 2006 byl u stavebního odboru 
MHMP podán návrh na vydání územní-
ho rozhodnutí na stavbu 511 Běchovice - 
dálnice D1. Dokumentace byla v souladu 
s dokumentací EIA, s územním plánem 
hl.m.Prahy a ÚPn Velkého územního cel-
ku (dále jen VÚC) Pražského regionu, 
který byl schválen 18.12.2006.
Dne 20. 2. 2007 se  u stavebního odboru 
MHMP konalo územní řízení. Přestože, 
byla dokumentace kladně projednána se 
všemi dotčenými orgány a organizacemi 
a byla pravomocně vydána všechna po-
třebná rozhodnutí (ÚR), došlo k pozděj-
ším námitkám až při územním řízení. Zde 

se zákonitě nabízí vysvětlení, že to bylo 
účelové a zřejmě na zásah třetí strany.
11/2007 - zapracovány veškeré námitky 
účastníků řízení. Nové řešení dokumenta-
ce pro ÚR bylo projednáno, presentováno 
a vzájemně odsouhlaseno na MÚ Říčany 
s dotčenými obcemi.
02/2008 -  územní řízení zastaveno -  

dopracování dokumentace  
o hlukové požadavky

Akutálně:
V současnosti probíhá geologický průzkum
Dopracovává se dokumentace k územní-
mu rozhodnutí
Předpokládané zahájení stavby 
– září 2008
Předpokládané uvedení do provozu 
– rok 2012 

S využitím materiálů Sdružení pro výstavbu 
okruhu kolem Prahy zpracoval 

Ing. Petr Říha, člen Výkonné rady SOKP

PRAŽSKÝ OKRUH – STAVBA 511
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POŠTA

STEZKA BOTIČ
Znovuotevření naučné stezky „Povodím Botiče“

Naučná stezka „Povodím Botiče“ z Hostivaře 
přes Petrovice do Milíčovského lesa existuje 
již přes 25 let. Za tu dobu si její informační 
tabule vytrpěly své zejména od sprejerů. Ob-
nova stezky byla proto nutností. Práce se ujali 
členové 4. základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody „Botič-Rokytka“. S finanční 
podporou odboru ochrany prostředí Magistrá-
tu hl. města Prahy zajistili zhotovení nových, 
větších tabulí, opravili a natřeli stojany na 
jednotlivých zastávkách, připravili nové tex-
ty. Stezka byla zkrácena, takže nyní vede od 
Toulcova dvora v Hostivaři do Pitkoviček. Je 
asi 6,5 km dlouhá a je na ní 13 zastávek s in-
formačními tabulemi. Úsek v Milíčovském 
lese bude zapojen do jiné naučné stezky. 
Stezka byla slavnostně znovuotevřena 29. 
května 2008. Podrobný popis stezky a větší 
množství informací o přírodě i historii krajiny 
podél stezky najdete na webové adrese www.
prazskestezky.cz. 
  Výbor 4. ZO ČSOP Botič – Rokyta

Staré informační tabule lemující po celé délce naučnou stezku – zničené spíš vandaly než 
„zubem času“, byly nahrazeny novými.

Petrovická příroda opět prohrála jeden za svých 
zápasů, tentokrát s Pražskou energetikou. Když 
jste donedávna prošli po naučné stezce podél rag-
byového hřiště a pak i pod mostem s Novopetro-
vickou, otevřel se před Vámi krásný pohled do 

údolí Botiče. Tento pohled však skončil v dubnu 
letošního roku, když do údolí vtrhly těžební stroje. 
Tato spoušť má sice oporu v zákoně, který  ukládá 
udržovat  pod a vedle vodičů tzv. ochranné pás-
mo, trochu však pokulhává logika. V ochranném 

pásmu vodičů sice nesmí růst nic vyššího než 4 
m, ale bylo nutné vykácet i břehové porosty, když 
výškou svých korun stromy nedosáhly ani výšky 
terénu mimo údolí Botiče?

Jan Barták

PŘÍRODA – PRE 0:5

Slepé rameno Botiče fotografované v roce 2004.

Padesát let porušoval tento dub zákon. Sedmdesát metrů široký odlesněný pás protíná údolí Botiče.

Slepé rameno Botiče nyní.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Rádi bychom vás seznámili s několika propagač-
ními předměty, které mají za úkol přiblížit čtenáři 
naši městskou část – a nejen ji. 
V první řadě je to výpravná publikace 770 let 
PETROVIC. Na dvou stech stranách křídového 
papíru, kromě spousty informací o naší městské 
části, najdete i více než 600 barevných fotogra-
fií, mající nějaký vztah k Petrovicím. Kniha stojí 
390 Kč a můžete ji zakoupit buď na Úřadě měst-
ské části (ÚMČ) v Morseově ulici, v petrovické 
poliklinice - v krámku se suvenýry, který najdete 
v přízemí hned za vrátnicí, nebo po prázdninách 
v nově otevřeném knihkupectví v Rezlerově ulici 
č.p. 300. Další knihou, kterou je možno zakoupit 
– ale výhradně pouze na ÚMČ – je ILUSTRO-
VANÁ ENCYKLOPEDIE OSOBNOSTÍ 
V NÁZVECH PRAŽSKÝCH ULIC A NÁ-
MĚSTÍ. Zde jsou obsaženy téměř všechny pe-
trovické ulice – vždyť až na dvě výjimky mají 
své názvy odvozené od jmen význačných mužů.  
Jejich životní příběhy jsou popsány právě v této 
publikaci. Kniha se prodává za 294 Kč.

Městská část Praha – Petrovice 
vydala 

pamětní medaile, 
které používá např. u příležitosti 

„Vítání občánků“. 
Jelikož je o medaile značný zájem, uvolni-
la Rada městské části část emise pro volný 

prodej. Cena mince v etuji je 150 Kč a 
získáte ji na Úřadě městské části v  I.patře 
v kanceláři ověřování (pí. Riedlová). Minci 
je možno objednat i ve stříbře za 520 Kč.
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

MINIPŘÍPRAVKA RAGBY
Vážení přátelé ragby v Zeleném údo-
lí, vážení čtenáři Petrovického zpra-
vodaje!
Rád bych se s Vámi podělil o pár 
informací z jarního účinkování mi-
nipřípravky Rugby klubu Petrovice. 
Minipřípravka začínala na jaře letoš-
ního roku s šesti hráči ve věku šesti 
a sedmi let. Do konce jarní sezony se 
nám počet dětí rozrostl na pěkných 14 
hráčů, přičemž nejmladšímu ještě ne-
byly čtyři roky a těm nejstarším bylo 
let sedm. Minipřípravka se zúčastnila 
čtyř turnajů, kde jsme především zís-
kávali zkušenosti.
Není se čemu divit, vždyť naši nej-
mladší hrají v kategorii U9 (věk do 
devíti let), to znamená, že se v kaž-
dém zápase staví proti starším dětem. 
Přesto se nikdo z nich nemusí za svou 
předvedenou hru stydět. To, že ragby 
hrát umíme, jsme ostatně předvedli 
na miniturnaji pořádaném RC Říčany 
v neděli 8. 6. 2008. Zde jsme ukázali 

krásnou kolektivní hru a pojetím jsme 
na tomto turnaji předvedli atraktivní 
podívanou, která se u této kategorie 
zas tak často nevidí. Jedinou vadou 
byla někdy ne příliš přesvědčivá obra-
na, kvůli níž jsme postupně prohráli 
s týmem Říčan I 3:0 , se Spartou 3:1 
a s týmem Říčany II 2:1. 
I přes tyto výsledky jsme jasně uká-
zali, že hrát proti stejně starým (mla-
dým) protihráčům umíme. Děti si ten-
to den opravdu užily a to nejen herně. 
Říčanští ragbisté totiž, jako každý rok, 
připravili nádherný ragbyový Dětský 
den. Závěrečný miniturnaj si tedy děti 
zpestřily různými soutěžemi, atrak-
cemi a možná i díky tomu svou hrou 
překvapily nejen své rodiče, ale po-
pravdě, i mě.
Děkuji říčanským za pozvání na mi-
niturnaj, za možnost ukázat rodičům 
dětí, že ragby se dělá srdcem a tě-
ším se na naše další ragbyová klání.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem 

našim nejmladším obyvatelům Zele-
ného údolí za jejich přístup k ragby 
a popřát jim mnoho ragbyových i mi-
moragbyových úspěchů. Děkuji také 
všem rodičům ragbyového potěru za 
podporu jejich dětí v této sportovní 
činnosti, za ošetření nějakých těch 
bolístek a za trpělivost a lásku, kte-
rou věnují svým dětem a sportu, je-
hož součástí je nejen bojovnost, vy-
trvalost a rychlost, ale především čest 
a hrdost. A Vás všechny, kteří jste za-
tím nenalezli cestu na petrovické hřiš-
tě, zvu: „Přijďte mezi nás“. S krásou 
šišatého míče a s hrou pro odvážná 
srdce se mohou seznamovat děti už 
od tří let. 
Těším se na další spolupráci se stáva-
jícimi i novými dětmi, jejich rodiči, 
na nové turnaje a konečně i na nějaké 
to vítězství.

Ragby zdar! 
Milan Slavíček, RKP

Dne 11. 5. se konal na ragbyovém 
hřišti v Petrovicích turnaj s mezi-
národní účastí. Zúčastnily se tři ka-
tegorie, U9, U11, U13. Za krásného 
slunného počasí se na hřišti sešlo 
19 týmů včetně 2 týmů z Lucem-
burska. Za mohutné účasti diváků a 
příznivců všech klubů i povzbuzo-
vání mažoretek proběhlo napínavé 

sportovní klání. V kategorii U13 se 
Petrovice umístily na 3. místě, hos-
té z Lucemburska bodovali v kate-
gorii U11, kde zvítězili.
Na oplátku náš tým odjel do Lu-
cemburska, kde jsme se také zú-
častnili turnaje.
Ragby má v Petrovicích dlouhole-
tou tradici, je to sport, který nabízí 

zejména chlapcům rychlou akční 
hru v dobrém kolektivu hráčů i tre-
nérů.

Doufáme, že takové akce uvidíme 
na petrovickém hřišti častěji a že 
noví hráči rozšíří řady našich druž-
stev. 

Ragby zdar.

RUGBY – TURNAJ V PETROVICÍCH
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Železářství Rokos nabízí místo
prodavače, prodavačky na 6–8 hodin dle dohody

LR-Technik, s. r. o.
Edisonova 7

109 00 Praha 10
tel. 274 866 688

ÚKLID 
– čištění koberců, čalounění, oken atd.
–  přípravné práce před montáží plastových oken a malová-

ním, zakrytí nábytku, odsunutí, vyklizení, drobné opravy 
a úklid dle přání zákazníka.

 272 951 044 www.uklid.unas.cz

chcete znát výši svého budoucího d chodu ?
chcete znát, kdy je nejvýhodn jší doba pro Váš odchod  do d chodu  ?
chcete zkontrolovat správnost již vydaného Rozhodnutí  z SSZ  ?
chcete pomoci p i dohledání  chyb jící doby pojišt ní  pro Váš d chod ?
výpo ty d chod  starobních, p ed asných starobních,
plných i áste ných invalidních, vdovských, vdoveckých i sirot ích
poradenství

Volejte,  pište,  domluvte si sch zku  ! ! !

Helena Bajerová
724 237 528,  e-mail: Helena.Bajerova@seznam.cz

chcete znát výši svého budoucího d chodu ?
chcete znát, kdy je nejvýhodn jší doba pro Váš odchod  do d chodu  ?
chcete zkontrolovat správnost již vydaného Rozhodnutí  z SSZ  ?
chcete pomoci p i dohledání  chyb jící doby pojišt ní  pro Váš d chod ?
výpo ty d chod  starobních, p ed asných starobních,
plných i áste ných invalidních, vdovských, vdoveckých i sirot ích
poradenství

Volejte,  pište,  domluvte si sch zku  ! ! !

Helena Bajerová
724 237 528,  e-mail: Helena.Bajerova@seznam.cz

EKONOMICKÉ A D CHODOVÉ PORADENSTVÍ A VÝPO TY D CHOD

EKONOMICKÉ A D CHODOVÉ PORADENSTVÍ A VÝPO TY D CHOD
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Hledáme zájemce pro oblast Petrovice a okolí 
na pozici realitní makléř/makléřka. Životopisy 
zasílejte e-mailem na magic@remax-czech.cz 
nebo písemně: 

RE/MAX Magic, 
Černokostelecká 55/31, 

251 01 Říčany. 

Tel.: 739 486 559

Nabízíme možnost pro-
dejního partnerství v ob-
lasti realit v lokalitě Praha  

Petrovice a okolí. Možnost provize z obchod-
ního případu 50–80 %. Centrum realit pro Pra-
hu východ, RE/MAX Magic Říčany. Své CV 
zasílejte na e-mail magic@remax-czech.cz

RE/MAX Magic Říčany

Kurzy plavání  
Sportovní centrum UK

Bruslařská 10, Praha 10
Září – úterý + čtvrtek 15.00–16.30

Zápis a první lekce v 
úterý 2. září 2008 
(14.30–16.00 hod.)
Tel. 603 331 708
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ČARODĚJNÉ HRÁTKY
Slet petrovických čarodějnic a čarodějů, jejich kamarádů jakož i ostatní kouzelnické havěti se uskutečnil 29. dubna na hřišti ZŠ Praha-Petro-
vice. Čarodějnice Martina se svým přítelem upírem přivítala všechny příchozí a  naučila nás veselou písničku. Pak už se děti rozběhly plnit 
úkoly jako např. Let na koštěti, Hod kloboukem, Průchod pavučinou, Hod na čarodějnici, Vaření lektvaru. Komu se úspěšně podařilo splnit 
disciplíny, získal za odměnu do Čarodějnické průkazky všechny části zaklínadla a mohl si v čarodějnickém krámku vybrat kouzelnický 
amulet, nějakou tu sladkost a pár užitečných drobností.

Všem, kteří organizovali a pomáhali při dalším úspěšném ročníku petrovického Pálení čarodějnic, patří můj, a věřím že i Váš, dík.
RNDr.Vlasta Křížová, 

předsedkyně Komise vzdělávání a výchovy

Když se začalo smrákat, zapálili naši kamarádi ve zbroji připravenou hranici, kde jsme upálili nejen čarodějnici Hátu a s ní i všechno zlo, ale poté, co 
plameny přestaly šlehat do dvoumetrové výšky, mohlo dojít i na oblíbené opékání buřtíků. Počasí nám sice tentokrát moc nepřálo, ale hojná účast dětí 
i rodičů potěšila organizátory z Komise vzdělávání a výchovy RMČ, Domu UM, TJ Sokola Petrovice a ZŠ Praha – Petrovice.

Ani tentokrát nechyběl rej čarodějnic, čarodějů, kouzelnic a kouzelníků, při kterém jsme si zopakovali naučenou písničku. Přítomní rytíři a 
jejich zbrojnoši nejprve naučili odvážné chlapce a dívky zacházet s kuší, halapartnou, sekyrou, palcátem či mečem, poté nadšeným divákům 
předvedli tvrdý a nelítostný souboj.


